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Abstract 

Background & Aim: Risks and complications caused by long-term exposure to ionizing radiation 

can reduce job satisfaction in radiologists. Improving the level of knowledge, attitude and 

performance can be effective in increasing their job satisfaction.  The present study was conducted 

with the aim of determining the job satisfaction of radiographers and its relationship with 

knowledge, attitude and performance towards the principles of radiation protection among 

radiographers in Sanandaj, 2018. 

Material & Method: The present study was an analytical cross-sectional study that was conducted 

on 63 radiologists working in the radiology departments of Sanandaj city. Sampling was done by 

census. The data was collected by using a demographic characteristics questionnaire, a job 

satisfaction questionnaire, and a questionnaire to measure the knowledge, attitude and performance 

of radiographers about the principles of radiation protection in radiographers. Data analysis was 

done using SPSS-16 software at a significance level of 0.05. 

Results: The mean and standard deviation of the job satisfaction score was 82.90±12.50. There was 

no significant relationship between job satisfaction score with knowledge, attitude and practice. 

There was a statistically significant relationship between the average practice score and marital 

status(P=0.02), education(P=0.002) and employment status (P=0.009). 

Conclusion: Despite the fact that the job satisfaction of radiation workers is desirable, it is 

necessary to take steps to maintain and improve the job satisfaction of radiation workers by paying 

more attention and facilitating the environmental and organizational factors of the workplace. It 

seems that in order to investigate the relationship between job satisfaction and knowledge, attitude 

and performance parameters, more research with a larger sample size is needed. 
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 پرتوکاراندر با دانش، نگرش و عملکرد نسبت به اصول حفاظت پرتويي رضايت شغلي ارتباط 

 4*دهون لفاض ،3، جمیل عبدالمحمدی2، رضا قانعی قشالق1اسری امجدی

 رانیکردستان، سنندج، ا یکوثر، دانشگاه علوم پزشک مارستانیب ،یولوژیراد سانسیل. 1

 رانیکردستان، سنندج، ا یتوسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشک پژوهشکده ،یسالمت معنو قاتیمرکز تحق. 2

 رانیکردستان، سنندج، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یولوژیگروه راد. 3

 رانیکردستان، سنندج، ا یدانشگاه علوم پزشک، پژوهشکده توسعه سالمت، ینیبال یهامراقبت قاتیمرکز تحق. 4

 09189755395 تلفن:، F.Dehvan@yahoo.com ایمیل:ن، فاضل دهو *نویسنده مسئول:
 

 15/09/1401 تاریخ پذیرش:                      30/07/1401تاریخ دریافت: 

 چکیده

عوامل تهدیدی  از تواندیم خطرات و عوارض ناشی از کارکردن طوالنی مدت و مواجهه احتمالی با پرتوهای یونیزان و هدف: زمینه

موثر باشد.  در جهت افزایش رضایت شغلی آنان تواندیمارتقاء سطح دانش، نگرش و عملکرد باشد.  کننده رضایت شغلی در پرتوکاران

رضایت شغلی پرتوکاران و ارتباط آن با دانش، نگرش و عملکرد نسبت به اصول حفاظت پرتویی در پرتوکاران تعیین مطالعه حاضر با هدف 

 شهر سنندج انجام شد.

های رادیولوژی نفر از پرتوکاران شاغل در بخش 63ک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی بود که بر روی مطالعه حاضر ی ها:مواد و روش

مطالعه با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک،  یهاداده نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. شهر سنندج انجام شد.

-در پرتوکاران جمع عملکرد پرتوکاران از اصول حفاظت پرتویی پرسشنامه سنجش رضایت شغلی و پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و

   صورت گرفت.  05/0داری در سطح معنی SPSS-16 افزارنرمها با استفاده از تجزیه و تحلیل داده آوری شد.

د نگرش و عملکرشغلی با دانش،  . بین نمره رضایتبود 90/82±50/12میانگین و انحراف معیار نمره رضایت شغلی برابر  ها:یافته

و وضعیت  (002/0P=)ت، تحصیال(P=02/0). بین میانگین نمره عملکرد با وضعیت تاهلاشتوجود ند داریهمبستگی معنی

  .وجود داشت یداریمعن ارتباط آماری (009/0P=)استخدامی

ل محیطی و سازمانی محل کار، در با توجه بیشتر و تسهیل عوام توانیم ،مطلوب بودن رضایت شغلی پرتوکاران رغمیعل گیری:نتیجه

 یهامؤلفهتر ارتباط رضایتمندی شغلی با رسد برای بررسی دقیقبه نظر میجهت حفظ و ارتقاء رضایت شغلی پرتوکاران قدم برداشت. 

 .باشدمی با حجم نمونه باالتریبیشتری  یهاپژوهشانجام نیاز به دانش، نگرش و عملکرد 

 ، رضایت شغلیانیی، دانش، نگرش، عملکرد، پرتوکارحفاظت پرتو  کلیدی:هایواژه
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 مقدمه

استفاده از پرتوهای یونیزان به ویژه پرتو ایکس از زمان کشف 

ها ایفا نقش بزرگی جهت حفظ سالمت انسان ،آن در پزشکی

از  درصد 80کرده است به طوری که امروزه بیش از 

بسیاری از  های پزشکی جهت تشخیص و درمانگیریتصمیم

های رادیولوژی ها به کمک نتایج حاصل از آزمونبیماری

های . امروزه باتوجه به ظهور دستگاه(1)پذیر است امکان

تصویربرداری با استفاده از پرتوهای یونیزان و افزایش روزافزون 

کاربرد آن در پزشکی، باعث افزایش پرتوگیری افراد، به ویژه 

در  .(2)های رادیولوژی شده استپرتوکاران شاغل در بخش

تواند سبب صورتی که پرتوگیری بیش از حد مجاز باشد می

های روی دستگاه یریناپذهای جدی و برگشتبروز آسیب

که جهت تشخیص  شود بیولوژیکی پرتوکاران و یا افرادی

 .(3, 2)کنندمراجعه می

با توجه به خطرات و عوارض ناشی از کارکردن طوالنی مدت و 

های حفظ مواجهه احتمالی با پرتوهای یونیزان، یکی از راه

های رادیولوژی، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان بخش

. رضایت شغلی به صورت نگرش و (5, 4)کارکنان است

احساس فرد نسبت به خصوصیات شغلی و محیط کار خود 

 ینکه پرتوکاران به طور مستقیم با. با توجه به ا(6)شود تعریف می

کنند و مسئول حفاظت از خود و بیمار پرتوهای یونیزان کار می

ها رغبت آن تواندیعدم رضایت شغلی م در برابر پرتوها هستند،

به کار را کاهش داده و عالوه بر تاثیر منفی بر پرتوکاران و 

توسعه اقتصادی  کاهش کیفیت عملکردی آنان، سبب اختالل در

. تحقیقات نشان (8, 7)شود،اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز می

صویربرداری به که هر ساله بسیاری از کارکنان مراکز ت دهدیم

کنند که این عامل دلیل نارضایتی شغلی کارشان را ترک می

 یموجب از دست رفتن منابع انسانی متخصص و ماهر در حرفه

 درزمینه این . با توجه به مطالعاتی که در شودیتصویربرداری م

رضایت  رسدیمختلف صورت گرفته است، به نظر م یهاگروه

تاثیرپذیر نگرش و عملکرد فرد،  سطح دانش، می تواند از شغلی

 . (9, 7) باشد

با ارتقاء سطح دانش پرتوکاران نسبت به عوارض و خطرات 

با پرتوهای یونیزان و تغییر نگرش آنان نسبت به ناشی از مواجهه 

 یهارعایت اصول حفاظتی و تشویق به رعایت دستورالعمل

موجب کاهش  توانیعملکردی مواجهه با پرتوهای یونیزان، م

دوز دریافتی و به دنبال ان کاهش عوارض ناشی از آن در 

( در مطالعه خود 1386. حسینی و همکاران )(10)پرتوکاران شد 

که سطح دانش رابطه مثبتی با رضایت شغلی  کنندیاظهار م

داشته و میزان رضـایت شغلی پرستاران با آموزش ارتقاء مستمر 

 یهاتوکاران از دستورالعمل. آگاهی پر(9)کیفیت باال رفته است 

 و عملکرد مناسب در این زمینه با کاهنده دوز و داشتن نگرش
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کاهش استرس شغلی پرتوکاران و احساس امنیت شغلی بیشتری 

در افزایش رضایت شغلی آنان تاثیر  تواندیهمراه بوده و م

 . (6)بسزایی داشته باشد 

رضایت شغلی کارکنان  ینهیبا وصف مطالعات زیادی که در زم

مختلف علوم پزشکی انجام شده است،  یهاطهیشاغل در ح

مطالعات اندکی در خصوص رضایت شغلی و تاثیر عواملی از 

جمله دانش، نگرش و عملکرد کارکنان شاغل در بخش 

رادیولوژی صورت گرفته است. این در حالی است که باتوجه به 

کننده به بخش روز بر تعداد بیماران مراجعهنکه روزبهای

، حجم کاری پرتوکاران نیز باال می شودیرادیولوژی افزوده م

که  رندیگیرود و بیشتر در معرض تابش پرتوهای یونیزان قرار م

در صورت عدم حفاظت صحیح هم خود پرتوکاران و هم 

جدی و  یهابیدر معرض بروز آس توانندیبیماران م

قرار بگیرند. لذا باتوجه به اهمیت و حساسیت این  ریناپذبرگشت

موضوع  الزم است، حفظ و ارتقاء رضایت شغلی در این گروه 

از کارکنان بیمارستانی موردتوجه جدی قرار گیرد. با توجه به 

در  ژهیاین موارد و اینکه مطالعات اندکی در این زمینه به و

میزان  تعیینه با هدف سنندج صورت گرفته است، این مطالع

رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرتوکاران شاغل در 

 انجام شد.  1397سنندج در سال 

 هامواد و روش

مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی بود که بر روی 

های رادیولوژی شهر سنندج نفر از پرتوکاران شاغل در بخش 63

به تعداد کم پرتوکاران نمونه  با توجهانجام شد.  1397در سال 

معیارهای ورود به مطالعه انجام شد.  یبه صورت سرشمار یریگ

شامل: رضایت به شرکت در مطالعه، داشتن مدرک کاردانی و 

ماه سابقه کار در بخشهای رادیولوژی بود.  3باالتر، حداقل 

هایی که به طور ناقص تکمیل شده بودند از مطالعه پرسشنامه

به منظور انجام پژوهش پس از کسب مجوز ند. شدخارج می

الزم از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

(IR.MUK.REC.1397.281 و توضیحات الزم در مورد )

کتبی  نامهتیاهداف مطالعه، از واحدهای مورد پژوهش رضا

اطالعات مطالعه با استفاده از پرسشنامه سه  یآوراخذ شد. جمع

ت. قسمت اول در ارتباط با مشخصات قسمتی صورت گرف

دموگرافیک )سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیالت، وضعیت 

استخدام، سابقه کار، شیفت کاری، وضعیت شیفت کاری، 

در بخش دوم  ( واحدهای مورد پژوهش بود.یکاراضافه

پرسشنامه جهت بررسی میزان رضایت شغلی پرتوکاران از 

فاده شد. این پرسشنامه است پرسشنامه رضایت شغلی پرتوکاران

( ساخته و با توجه به متون 1393توسط توحید نیا و همکاران )

و روایی آن بررسی شده  یعلمی و مطالعات مشابه استانداردساز

باشد که سطح رضایت سوال بسته می 25است. پرسشنامه حاوی 

واالت بر کند. نحوه امتیازدهی به سئرسی میپرتوکاران را بر
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طوریکه به گزینه بسیار هب باشدیم یقسمت 5رت اساس طیف لیک

، 3، نظری ندارم: امتیاز  2، ناراضی: امتیاز  1ناراضی: امتیاز 

کسب نمره  گیرد.تعلق می 5و بسیار راضی: امتیاز  4راضی: امتیاز 

. همچنین (6) باشدیمباالتر به منزله رضایتمندی شغلی بیشتر 

بخش سوم پرسشنامه مربوط به بررسی آگاهی پرتوکاران از 

پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و اصول حفاظت پرتویی و از 

استفاده خواهد شد.  عملکرد پرتوکاران از اصول حفاظت پرتویی

 10سوال مربوط به سه حیطه آگاهی ) 30این پرسشنامه دارای 

. باشدیسوال( م 10سوال( و عملکرد ) 10سوال(، نگرش )

 1396پرسشنامه حاضر در مطالعه کرمی و همکاران در سال 

مورداستفاده و پایایی آن بر اساس نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 

در مطالعه حاضر نیز پایایی . (11)گزارش شده است  76/0برابر 

ابزارهای رضایت شغلی و سنجش دانش، نگرش و عملکرد 

و به  شدهیپرتوکاران بر روی واحدهای موردپژوهش بررس

سطح معنی داری کمتر به دست آمد.  0/79و  0/77ترتیب برابر 

 در نظر گرفته شده است. 05/0از 

 هایافته

اف معیار سن واحدهای با توجه به نتایج مطالعه، میانگین و انحر

بود. سایر مشخصات  03/35±07/8موردپژوهش برابر 

گزارش  1دموگرافیک واحدهای موردپژوهش در جدول شماره

 شده است.

 : فراوانی مطلق و نسبی واحدهای موردپژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک1جدول شماره

 درصد فراوانی متغیر

 جنس
 46 29 مرد

 54 34 زن

 وضعیت

 تأهل

 3/33 21 جردم

 7/66 42 متأهل

 سطح 

 تحصیالت

 3/33 21 کاردانی

 7/66 42 کارشناسی و باالتر

 نوع

 شیفت 

 7/85 54 گردشی

 3/14 9 ثابت

 وضعیت

 استخدامی

 27 17 طرحی

 4/44 28 رسمی

 6/28 18 سایر

نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره رضایت 

دهنده باال بودن بوده است که نشان 90/82±50/12شغلی برابر 

. عالوه بر این، میانگین و باشدیمیزان رضایت کارکنان م

انحراف معیار نمره دانش، نگرش و عملکرد واحدهای 

و  61/21±04/4، 46/16±90/1موردپژوهش نیز به ترتیب برابر 

 (.  2بوده است )جدول شماره 29/1±93/10
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 و انحراف معیار نمره رضایت شغلی، دانش، نگرش و عملکرد واحدهای موردپژوهش: میانگین 2جدول شماره

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 113 60 50/12 90/82 رضایت شغلی

 21 13 90/1 46/16 دانش

 34 16 04/4 61/21 نگرش

 15 10 29/1 93/10 عملکرد

ه رضایتمندی شغلی نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمر

و   =r-076/0، نگرش )=p)988/0و  =002/0rبا دانش )

555/0(p= ( 02/0و عملکردr=  879/0و (p=  همبستگی

داری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمره رضایت معنی

از متغیرهای دموگرافیک  کدامچیشغلی، دانش و نگرش با ه

ملکرد با وضعیت ارتباطی وجود نداشت. اما بین میانگین نمره ع

 یداریمعن یتاهل، تحصیالت و وضعیت استخدامی ارتباط آمار

وجود داشت به طوری که وضعیت عملکرد در افراد مجرد بهتر 

ها ها بهتر از کاردان(، در کارشناس=02/0pاز افراد متأهل )

(002/0p= و در نیروهای طرحی بهتر از نیروهای رسمی )

(009/0p=  .بود ) 

 : میانگین و انحراف معیار نمره رضایت شغلی، دانش، نگرش و عملکرد واحدهای موردپژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک3جدول شماره

 p عملکرد p نگرش p دانش p رضایتمندی متغیر

 جنس
 85/83 ± 28/12 زن

521/0 
16/2 ± 58/16 

569/0 
62/3 ± 11/21 

299/0 
43/1 ± 94/10 

975/0 
 93/10 ± 13/1 20/22 ± 47/4 31/16 ± 58/1 79/81 ± 87/12 مرد

 تأهل
 47/83 ± 80/12 مجرد

802/0 
02/2 ± 90/16 

193/0 
78/2 ± 80/21 

760/0 
63/11 ± 57/11 

02/0 
 61/10 ± 96/0 52/21 ± 57/4 23/16 ± 83/1 61/82 ± 49/12 متأهل

 تحصیالت
 23/81 ± 79/10 کاردانی

459/0 
99/1 ± 09/16 

288/0 
62/4 ± 14/21 

513/0 
58/0 ± 38/10 

002/0 
 21/11 ± 45/1 85/21 ± 75/3 64/16 ± 85/1 73/83 ± 31/13 کارشناسی

 نوع شیفت
 35/83 ± 80/11 گردشی

491/0 
78/1 ± 64/16 

055/0 
19/4 ± 74/21 

563/0 
35/1 ± 03/11 

132/0 
 33/10 ± 5/0 88/20 ± 05/3 33/15 ± 34/2 22/80 ± 70/16 ثابت

 تخدامیاس

 58/85 ± 36/12 طرحی

989/0 

71/1 ± 05/17 

123/0 

12/3 ± 11/22 

598/0 

73/1 ± 58/11 

 11/11 ± 32/1 05/22 ± 24/5 72/16 ± 43/0 22/83 ± 63/11 سایر 009/0

 42/10 ± 63/0 03/21 ± 71/3 92/15 ± 98/1 89/82 ± 52/13 رسمی

 

کار سابقه ( و=014/0pو  =r-309/0بین سن ) همچنین

(327/0-r=  009/0وp= با عملکرد )همبستگی منفی و معنی-

 ری که با افزایش سن و سابقه کار،داری وجود داشت به طو

. همچنین بین یافتکاهش  یداریطور معننمره عملکرد به

داری وجود کاری با نمره عملکرد همبستگی مثبت و معنیاضافه

، نمره عملکرد یکارفهداشت به طوری که با افزایش ساعات اضا

 (.=001/0pو  =401/0r) افتییافزایش م یداریطور معنبه
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 بحث

 پرتوکارانمطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی در 

و ارتباط آن با دانش، نگرش و عملکرد آنان نسبت به اصول 

حفاظت پرتویی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان 

. باشدیکاران در سطح خوب و قابل قبولی مرضایت شغلی پرتو

( نیز همسو با مطالعه ما، نشان 1393مطالعه توحید نیا و همکاران )

از رضایت شغلی  یربرداریهای تصوداد که اکثر کارکنان بخش

نیز در مطالعه خود  Buddeberg. (6)باالیی برخوردار بودند 

که میزان رضایت شغلی پرتوکاران سوئیس در  کندیگزارش م

و همکاران  Akyurt. مطالعه (12)سطح باالیی قرار دارد 

کمتر از رضایت  ( میزان رضایت شغلی پرتوکاران2021)

پرتوکاران در مطالعه ما و در سطح متوسطی گزارش شده 

بهداشتی درمانی،  یها. با توجه به اینکه در سازمان(13)است

، باشدیمولفه در ارائه خدمات با کیفیت نیروی انسانی م ینترمهم

لذا داشتن رضایت شغلی باال دارای اهمیت زیادی خواهد بود. 

تواند موجب تقویت سالمت ذهنی و شغلی باال میرضایت

-رد، میزان بهرهسازمانی در فجسمی فرد شده و با افزایش تعهد

 وری فرد و در نهایت سازمان را باال ببرد. 

های دانش، با توجه به نتایج مطالعه میزان رضایت شغلی با مولفه

نداشت. از بین  دارییو عملکرد پرتوکاران ارتباط معن نگرش

های دانش، نگرش و عملکرد نیز تنها عملکرد پرتوکاران با مولفه

 نوع استخدامی رابطهوضعیت تاهل، سطح تحصیالت و 

داشته است به طوری که وضعیت عملکرد در  دارییمعن

پرتوکاران مجرد، دارای مدرک کارشناسی و طرحی وضعیت 

داشته است. عالوه بر این، وضعیت عملکرد  یترمطلوب

پرتوکاران با افزایش سن و سابقه کار بدتر بوده و با افزایش 

ن داده است. در نشا یتروضعیت مطلوب یکارساعات اضافه

( که به بررسی وضعیت 2017و همکاران ) Khaniمطالعه 

های رادیوگرافی دانش، نگرش و عملکرد پرتوکاران بخش

 دهدیدندان پرداخته است، همسو با نتایج مطالعه ما، نتایج نشان م

که بین نمرات دانش، نگرش و عملکرد با اکثر مشخصات 

مشاهده نشده  یداریدموگرافیک پرتوکاران رابطه معن

( نیز بین دانش، 1396. در مطالعه کرمی و همکاران )(14)است

نگرش و عملکرد پرتوکاران با متغیرهایی مانند سن، تحصیالت 

. در (11)گزارش نشده است دارییو سابقه کار ارتباط معن

( نیز همسو با نتایج مطالعه ما 1395پور و همکاران )مطالعه علی

بین جنس و مولفه های دانش، نگرش و عملکرد ارتباطی 

مشاهده نشده است ولی نمره عملکرد با سن و سابقه کار 

 . (10)داشته است دارییمعن یپرتوکاران ارتباط آمار

 تریییندر مطالعه ما در افراد باسابقه کار باالتر نمره عملکرد پا

رود افراد باسابقه کار باالتر دارای گزارش شده است. انتظار می

از نظر عملکرد در رابطه با حفاظت پرتویی  یتروضعیت مطلوب

ین نتیجه را به کاهش حساسیت و عادی ا توانیباشند، ولی م

انگاری بیشتر افراد با سابقه باالتر در رابطه با حفاظت پرتویی در 
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گفت که افراد باسابقه کار کمتر با  توانیآنان نسبت داد و م

. عالوه بر کنندیحساسیت بیشتری در مواجهه با اشعه برخورد م

 ترییینرد پااین، در پرتوکاران با سن باالتر نیز نمره عملک

ناشی از کاهش حساسیت  تواندیشده که این یافته نیز مگزارش

پرتوکاران با سن باالتر در رابطه با مواجه با اشعه باشد. هر چند 

بهتر در این زمینه الزم است مطالعات با حجم  گیرییجهبرای نت

 نمونه بیشتر صورت بگیرد.

 گیرییجهنت 

دهنده وضعیت مطلوب ننتایج مطالعه حاضر نشا یطورکلبه

با توجه  توانیرضایت شغلی پرتوکاران بود ولی با این وجود م

بیشتر و تسهیل عوامل محیطی و سازمانی محل کار، در جهت 

حفظ و ارتقاء رضایت شغلی پرتوکاران قدم برداشت. از سوی 

دیگر با توجه به عدم ارتباط مولفه های دانش، نگرش و عملکرد 

انجام  رسدیپرتوکاران، به نظر م با رضایتمندی شغلی

بیشتر در این زمینه ضروری باشد چراکه به نظر  یهاپژوهش

بر  تواندیسد به هراندازه میزان رضایتمندی افراد باال باشد، مرمی

بهتری داشته  یرارتقاء دانش، نگرش و بهبود عملکرد آنان تأث

 باشد.    

 تشکر و قدردانی

قاتی دانشجویی مصوب این مطالعه حاصل یک طرح تحقی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شماره 

IR.MUK.REC.1397.281   ین.  نویسندگان بدباشدیم 

سپاسگزاری خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  یلهوس

کننده در این پزشکی کردستان و تمامی پرتوکاران شرکت

 دارند.پژوهش اعالم می

 تعارض منافع

 کنند.ینمگونه تعارض منافعی را ذکر یچهله نویسندگان این مقا
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